
UCHWAŁA NR XIX/96/09 RADY GMINY MAŁY PŁOCK 

z dnia  13 marca 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  

budżetowego 2008 

Na podstawie art. 191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

/Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, 

Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,  

poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370  

i z 2009 r. Nr 19 poz. 100 / uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały  nr XVIII/82/08 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 

2008 r w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 dokonuje się 

zmiany klasyfikacji z paragrafu 6050 na paragraf 6055 w dziale 010, rozdziale 01095.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Regina Boryszewska 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/96/09 

W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w planie na 2008 rok  

Rada Gminy Mały Płock podjęła Uchwałę nr XVIII/82/08 z dnia 30 grudnia 2008r. gdzie ustalono 

plan wydatków niewygasających. Jednym z takich wydatków jest inwestycja polegająca na 

realizacji do 30 września 2009 r. projektu inwestycyjnego na kwotę 99.907zł w zakresie edukacji, 

będącego kontynuacją programu „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa Informacyjnego  

e-VITA” celem rozbudowy infrastruktury informatycznej w gminie, dzięki której do miejscowości 

z terenu gminy Mały Płock zostanie dostarczony sygnał internetowy.  W pierwotnej uchwale 

wystąpił błąd pisarski i powyższą inwestycję zaklasyfikowano do działu 010 rozdziału 01095 

paragrafu 6050 a powinien być wskazany paragraf 6055, zgodnie z planem wydatków 

budżetowych na 2008 rok.  

W związku z powyższym poprawia się klasyfikację wydatku niewygasającego określonego 

powyżej w dziale 010 rozdziale 01095 z paragrafu 6050 na paragraf 6055. 


